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โครงการววจยบ
ปป 2550-2553 กชรใชลดเว อลนเอกชชกนบพนนธปกรรมววชนชนกมดลศกทวมท ศว กน ยภชพดลชนกชรเกษตร ( ผศรล วว มโครงกชร ) ไดลรบน ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553
ววจยน มก.

ควชมสนมพนนธรของลนกษณะทชงกชยภชพและปปจจนยโครงสรลชงภชยในเมลลดถนวท เหลรองทวมท ผว ลตวอปรวมชณนนชช มนนในเมลลด ( หนวหนลชโครงกชร ) ไดลรบน ทปนจชกทปนอปดหนปน

ปป 2555
กชรศศกษชกระบวนกชรผลวตสชรใหลกลวนท หอมจชกสชรตนงน ตลนแคโรทวนอยดรทสทว กนดไดลจชกกชกปชลรมนนชช มนนเพรอท เพวมท มศลควชผลผลวตทชงกชรเกษตร ( ผศรล วว มโครงกชร ) ไดลรบน
ทปนจชกทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2555
พนฒนชกชรของละอองเกสรขลชวสชยพนนธปทร มทว ลว ะอองเกสรเปปนหมนนทวคท วบคปมดลวยยวนในไซโตพลชสซศมและยวนทวตท อบสนองตวออปณหภศมว ( ผศรล วว มโครงกชร ) ไดลรบน ทปนจชก
ทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2561-2562 กชรพนฒนชแอปพลวเคชนนบนมรอถรอเพรอท สนนบสนปนกชรตนดสวนใจในกชรใหลนชชน แกวเกษตรกรในพรนน ทวโท ครงกชรชลประทชนแมวกลองใหญว ( ผศรล วว มโครงกชร ) ไดลรบน ทปน
จชกสชชนนกงชนพนฒนชกชรววจยน กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2563 กชรสรลชง haploid inducer line โดยกชรชนกนชชใหลกลชยพนนธปดร วล ยเอทวลมวเทนซนลโฟเนต (EMS) ในมะเขรอเทศเพรอท ประโยชนรในกชรปรนบปรปงพนนธปร ( หนวหนลช
โครงกชร ) ไดลรบน ทปนจชกสชชนนกพนฒนชบนณฑวตศศกษชและกชรววจยน ดลชนววทยชสชสตรรและเทคโนโลยว
ปป 2562-2563 ศศนยรเรวยนรศแล ละถวชยทอดกชรบรวหชรจนดกชรนลชแบบใชลนชล บชบนดแลลว ( ผศรล วว มโครงกชร ) ไดลรบน ทปนจชกสชชนนกงชนกองทปนสนนบสนปนกชรววจยน
ปป 2561-2562 กชรประยปกตรใชลระบบชลประทชนสมนยใหมวรวว มกนบอวนเตอรรเนลตของสรรพสวงท เพรอท เพวมท ผลผลวตขลชว และบรวหชรจนดกชรนนชช สวสควชมยนงท ยรน ( ผศรล วว มโครงกชร ) ไดลรบน ทปน
จชกสชชนนกงชนพนฒนชกชรววจยน กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 กชรใชลอนว เตอรรเนลตของสรรพสวงท (loT) ควบคปมกชรปลศกพรชในไรวนชสวนผสม เพรอท เพวมท ผลวตภชพของนนชช ( หนวหนลชโครงกชรยวอย ) ไดลรบน ทปนจชกสชชนนกงชนพนฒนชกชร
ววจยน กชรเกษตร (สวก.)
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M., "Fine structure of wing scales of butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus", Journal of Structural Biology 176 (1) (2011) 75-82
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Wing Scales of Butterflies Exhibiting Selective Wavelength Iridescence", Materials 5 (5) (2012) 754-771
- Punyavee Dechkrong, Tanee Sreewongchai, Yupadee Paopun, Prapa Sripichitt, Fisseha Woreded, "Cytological observation of anther development of
cytoplasmic male sterility and thermosensitive genic male sterility systems in rice", Agriculture and Natural Resources 2019 (53) (2019) 114-119
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Yu, Dr. Chien-Nan Hsiao, Professor Emeritus Dr. Makoto Shiojiri, "Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and
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- 1st prize Biological science Poster presentation award 2010. Biological science ประจชชปป 2553 เรรอท ง "Photonic crystal structure of wing scales in Thai
butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus" จชก The Microscopy Society of Thailand
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